" اطالعيه دانشگاه تبریز "
بدين وسيله از كليه پذيرفته شدگان آزمون استخدامي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري دعوت مي شود از تاريخ 0011/7/3
لغايت  0011/7/7از ساعت  8الي 00

طبق جدول زمانبندي زير به منظور ارائه مدارک درخواستي به آدرس زير مراجعه

فرمائيد:

تبريز ـ بلوار  92بهمن ـ روبروي ساختمان مركزي مترو ـ ساختمان ادارات مركزي دانشگاه
ـ مديريت منابع انساني و پشتيباني ـ اطاق 911
عدم مراجعه و تحويل مدارک در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقي شده و پذيرفته شده آزمون استخدامي به
هيچ وجه حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت .
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تاریخ مراجعه
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مدارک مورد نياز:

همان روز
0011/7/6
همان روز

رشته شغلي
ایثارگران و معلولين در تمام رشته های شغلي
کارشناسان آزمایشگاه تمامي رشته ها
سایر رشته های شغلي باقي مانده



عكس  3*4که در سال جاری گرفته شده باشد (  6قطعه).



اصل و کپي دانشنامه یا گواهي موقت تحصيلي یا دانشنامه ممهور به مهر دانشگاه .برای افراد دارای مدرک کارشناسي ارشد ارائه توأمان
مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد الزامي است.



اصل شناسنامه و تصویر آن از تمامي صفحات.



اصل کارت ملي و تصویر آن (پشت و روی کارت ملي).



کارنامه قبولي آزمون استخدامي ( از سایت سازمان سنجش قابل دریافت مي باشد).



اصل کارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومي و یا معافيت دائم و تصویر آن ( ویژه برادران).



اصل مدارک و معرفي نامه از سازمان بهزیستي کشور (ویژه معلولين).



اصل کارت شناسایي ایثارگری و معرفي نامه بنياد شهيد و امور ایثارگران یا مراجع ذیصالح ( ویژه مشمولين سهميه ایثارگران).



ارائه اصل و تصویر گواهي و مدارک دال بر گذراندن دوره های مهارتي مرتبط با رشته تحصيلي.



ارائه اصل و تصویر مدارک و مستندات علمي و پژوهشي.



ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذیربط ،جهت اصالح حداکثر سن مقرر ( بر اساس تبصره  2صفحه  3دفترچه آزمون استخدامي –
قسمت شرایط عمومي داوطلبان)

